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K B RV PV

B4b.01 Kan benoemen welke huwelijks- en partnerschapsbeletselen er zijn (K). 1-9-2021 1 1

B4b.02
Kan in een praktijksituatie bepalen welke brondocumenten moeten worden overgelegd voor het kenbaar maken van een 
voornemen van een huwelijk of partnerschapsregistratie (RV).

1-9-2021 1 1

B4b.03
Kan in een praktijksituatie bij het kenbaar maken van een voornemen van een huwelijk of partnerschapsregistratie bepalen welke 
mogelijkheden er zijn voor de burger bij het ontbreken van de geboorteakte (RV).

1-9-2021 0-1

B4b.04
Kan in een praktijksituatie bepalen wanneer de verklaring artikel 1:44 lid 1 onder i BW afgelegd moet worden bij de ABS bij het 
kenbaar maken van een voornemen van een huwelijk of partnerschapsregistratie (RV).

21-10-2022 0-1

B4b.05
Kan in een praktijksituatie bepalen welke verklaring afgelegd moet worden bij de ABS bij een bloedverwantschap in de 3e en 4e 
graad in de zijlinie bij het kenbaar maken van een voornemen van een huwelijk of partnerschapsregistratie (RV).

1-9-2021 0-1

B4b.06
Kan benoemen wat de wachttijd en de maximale termijn voor het kenbaar maken van een voornemen van een huwelijk of 
partnerschapsregistratie is (K).

1-9-2021 1 1

Bepalen beletselen huwelijk en geregistreerd partnerschap

Voornemen van huwelijk en geregistreerd partnerschap

2
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De eigen SuperSamenvatting; zie de Opleidings- en Examengids voor een beschrijving ervan en de gestelde eisen eraan.
Verder geldt het volgende.

Bij de vragen op kennisniveau zijn geen hulpmiddelen toegestaan. Bij de vragen op begrips- en toepassingsniveau worden de volgende 
digitale hulpmiddelen in de examenomgeving beschikbaar gesteld: 
- Burgerlijk Wetboek boek 1;
- Burgerlijk Wetboek boek 10;
- Besluit burgerlijke stand;
- Modellenboek akten burgerlijke stand;

Deze hulpmiddelen mogen niet op papier worden meegenomen.

Toetsplan B4b: Nederlandse rechtsfeiten in de burgerlijke stand

De module 'B4b Nederlandse rechtsfeiten in de burgerlijke stand' is bedoeld voor de (aankomend) ambtenaar van de burgerlijke stand die akten van huwelijk, 
geregistreerd partnerschap en overlijden opmaakt en latere vermeldingen aan deze akten toevoegt. Na het volgen van deze module heeft de medewerker kennis van en 
inzicht in de relevante Nederlandse wetgeving en de elementaire IPR regels op het gebied van huwelijk, geregistreerd partnerschap en overlijden. Deze module bestaat uit 
twee onderdelen, namelijk B4a en B4b. Na het volgen van beide modules heeft de medewerker de benodigde kennis om akten van de burgerlijke stand en latere 
vermeldingen op te maken.

15 november 2022

B4b: Nederlandse rechtsfeiten in de burgerlijke stand (Overlijden en Huwelijk & geregistreerd partnerschap)

Gesloten vragen 

90 minuten

40    

65%

Maximaal 1 punt voor een (gedeeltelijk) goed beantwoorde vraag en 0 punten voor een onbeantwoorde of een fout beantwoorde vraag
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B4b.07
Kan bepalen waar en bij wie het kenbaar maken van het voornemen van een huwelijk of partnerschapsregistratie mag worden 
gedaan (RV).

1-9-2021 0-1

B4b.48
Kan in een praktijksituatie beoordelen of een melding voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap geweigerd moet 
worden (RV).

1-9-2021 0-1

B4b.08 Kan een verklaring van huwelijksbevoegdheid opmaken ten behoeve van een huwelijk dat in het buitenland plaatsvindt (RV). 1-9-2021 1 1

B4b.09 Kan de huwelijksakte of akte van partnerschapsregistratie opmaken (RV). 1-9-2021 1 1

B4b.10 Kan de latere vermelding betreffende omzetting van een partnerschapsregistratie in een huwelijk opmaken (RV). 1-9-2021 1 1

B4b.11 Kan benoemen in welk register de akte voor omzetting van een partnerschapsregistratie moet worden ondergebracht (K). 1-9-2021 0-1

B4b.12 Kan de verplichte kennisgevingen na een huwelijk of partnerschapsregistratie benoemen (K). 1-9-2021 0-1

B4b.13

Kan de regels voor omzetting van een partnerschapsregistratie in een huwelijk beschrijven (K): 
- wat de wachttijd is;
- welke bewijsstukken overgelegd moeten worden;
- wat de gevolgen zijn voor eerder geboren kinderen;
- in welke plaats de omzetting plaatsvindt.

1-9-2021 1 1

B4b.14 Kan de latere vermeldingen bij akte van huwelijk, geregistreerd partnerschap en omzetting opmaken (RV). 1-9-2021 1 1

B4b.15 Kan beschrijven op welke manier een huwelijk of partnerschapsregistratie ontbonden kan worden (K). 1-9-2021 0-1

B4b.16 Kan benoemen wat het verschil is tussen een echtscheiding en scheiding van tafel en bed (K). 1-9-2021 0-1

B4b.17
Kan beschrijven welke regels er gelden voor een echtscheiding of partnerschapsontbinding als gevolg van rechterlijke beschikking 
(K).

1-9-2021 0-1

B4b.18 Kan beschrijven welke regels er gelden voor een beëindiging van geregistreerd partnerschap met wederzijds goedvinden (K). 1-9-2021 0-1

B4b.19
Kan de gevolgen van inschrijving van de echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap in registers van de 
burgerlijke stand beschrijven (K).

1-9-2021 0-1

B4b.20 Kan de verplichte kennisgevingen van een ontbinding van huwelijk of geregistreerd partnerschap benoemen (K). 1-9-2021 0-1

B4b.21
Kan in een praktijksituatie bepalen welke documenten een ABS nodig heeft voor inschrijving van een echtscheiding of ontbinding 
van geregistreerd partnerschap (RV).

1-9-2021 1 1

B4b.22
Kan aan de hand van de inhoud van de overgelegde documenten bepalen of de echtscheidingsbeschikking/ 
partnerschapsontbinding voldoet aan de voorwaarden voor inschrijving in de registers van de burgerlijke stand (RV).

1-9-2021 2 2

B4b.23 Kan de latere vermelding echtscheiding / partnerschapsontbinding opmaken (RV). 1-9-2021 1 1

B4b.24 Kan beschrijven in welke situatie een huwelijk of geregistreerd partnerschap nietig kan worden verklaard (K). 1-9-2021 1 1

B4b.25
Kan de stappen in de procesgang naar de bevoegde rechter, bij nietig verklaring van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, 
omschrijven (K).

1-9-2021 1 1

Aangifte van overlijden

1

Opmaken akte en latere vermeldingen van huwelijk, geregistreerd partnerschap en omzetting

1

Ontbinden huwelijk en geregistreerd partnerschap

1

1

1

Nietig verklaren huwelijk en geregistreerd partnerschap
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B4b.26

Kan opnoemen welke Nederlandse wet- en regelgeving wordt toegepast bij de aangifte van (K):
– overlijden; 
– lijkvinding; 
– een levenloos geboren kind.

1-9-2021 1 1

B4b.27
Kan in een concrete praktijksituatie bepalen welke documenten moeten worden overgelegd bij de aangifte van overlijden, 
lijkvinding of levenloos geboren kind (RV).

1-9-2021 1 1

B4b.28

Kan de volgende regels voor aangifte van overlijden toepassen (RV):
– in welke plaats en bij wie een aangifte van overlijden moet worden gedaan;
– welke bevoegdheid en verplichting tot aangifte geldt;
– wat de termijn van overlijdensaangifte is.

1-9-2021 2 2

B4b.29 Kan beschrijven op welke wijze aangifte van overlijden, lijkvinding of levenloos geboren kind kan worden gedaan bij de ABS (K). 1-9-2021 0-1

B4b.30 Kan de voorwaarden beschrijven waaronder digitaal aangifte van overlijden kan worden gedaan bij de ABS (K). 1-9-2021 0-1

B4b.31
Kan de volgende regels voor aangifte van lijkvinding toepassen (RV):
– in welke plaats en bij wie een aangifte van lijkvinding moet worden gedaan; 
– welke bevoegdheid en verplichting tot aangifte gelden.

1-9-2021 1 1

B4b.32
Kan de verschillen beschrijven tussen de situatie waarin een akte betreffende lijkvinding moet worden opgemaakt en de situatie 
waarin een akte van overlijden wordt opgemaakt (K).

1-9-2021 1 1

B4b.33
Kan de volgende regels voor aangifte van een levenloos geboren kind toepassen (RV):
– in welke plaats en bij wie een aangifte van levenloos geboren kind mag worden gedaan;
– welke bevoegdheid en verplichting tot aangifte gelden

1-9-2021 1 1

B4b.34
Kan benoemen onder welke voorwaarden voornamen alsnog kunnen worden gegeven aan een levenloos geboren kind wanneer er 
voor dit kind eerder nog geen voornamen in de akte zijn opgenomen (K).

1-9-2021 1 1

B4b.35 Kan een akte van overlijden, lijkvinding en levenloos geboren kind opmaken (RV). 1-9-2021 2 2

B4b.36
Kan benoemen onder welke voorwaarden een akte van een levenloos geboren kind kan worden opgemaakt wanneer deze eerder 
nog niet is opgemaakt (K).

1-9-2021 0-1

B4b.37
Kan in een praktijksituatie beoordelen of een akte van een levenloos geboren kind kan worden opgemaakt als deze eerder nog niet 
is opgemaakt (RV).

1-9-2021 0-1

B4b.38 Kan de latere vermeldingen bij akten van overlijden, lijkvinding en levenloos geboren kind opmaken (RV). 1-9-2021 1 1

B4b.39 Kan de wettelijke termijnen voor lijkbezorging opnoemen (K). 1-9-2021 1 1

B4b.40 Kan beschrijven onder welke voorwaarden van de wettelijke termijnen voor lijkbezorging kan worden afgeweken  (K). 1-9-2021 1 1

B4b.41
Kan de Wet op de lijkbezorging met betrekking tot de voor de ambtenaar van de burgerlijke stand relevante artikelen (artikel 1 
t/m 7, 9 t/m 20, 29, 30, 67 t/m 69 en 89) toepassen (RV).

1-9-2021 1 1

B4b.42
Kan de overgelegde verklaringen naar aanleiding van een overlijden inhoudelijk beoordelen en op basis daarvan een verlof tot 
lijkbezorging opmaken (RV).

1-9-2021 0-1

B4b.43 Kan een besluit tot uitstel van lijkbezorging opmaken (RV). 1-9-2021 0-1

B4b.44
Kan de overgelegde verklaringen naar aanleiding van een overlijden inhoudelijk beoordelen en op basis daarvan een lijkenpas 
opmaken (RV).

1-9-2021 0-1

1

Opmaken akte van overlijden

1

Lijkbezorging

1

Algemeen
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B4b.45 Kan een latere vermelding van een ambtshalve verbetering opmaken (RV) 1-9-2021 1 1

B4b.46
Kan benoemen waar de rechtsregels met betrekking tot het erkennen van buitenlandse huwelijken, partnerschappen en de 
ontbinding daarvan zijn opgenomen. (K)

1-9-2021 0-1

B4b.47
Kan benoemen welk recht van toepassing is op huwelijken en geregistreerde partnerschappen die binnen Nederland worden 
gesloten (K).

1-9-2021 0-1

40

Bepalen toepasselijk recht

1

TOTAAL:
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